
 
 

 

   قارچ شناسیسی، میکروب شناسی، انگل شناسی،، ایمنی شنا2 و1تشریح : پیش نیاز             38: کد درس             و معاینات فیزیکی نشانه شناسی :نام درس
  1 :هجلس                              ساعت1 :مدت کالس                نظري   :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   و اصول مصاحبهبرقراري ارتباط موثر با بیمارانکسب مهارت در  :موضوع کالس                                                          منیژه پیردل :مدرس
  طرز برخورد با بیمار و چگونگی شروع مصاحبهی کامل با یشناآ :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اهمیت ارتباط کالمی و غیر کالمی را توضیح دهد - 
 .اهمیت ارتباط موثر با مددجویان را بیان کند - 
 .پزشک را بیان کندهاي ارتباطی براي بیمار و مهارتفوائد  - 
 .اصول مصاحبه با بیمار در بخش را رعایت کند - 
ار را فراهم  بیممصاحبهمحیط فیزیکی مناسب جهت  - 

 .سازد
 .ها را بیان نمایدهاي جمع آوري یافتهمنابع و روش - 
 .کند بیان بخش در را بیمار با مصاحبه اصول - 
  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین فیتال. بررسی وضعیت سالمت -1 
  جامعه نگر، نشر تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره .  معاینه فیزیکی براي مامایی- 2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال  - 3
نی، روشنک بهرام قاضی جهاترجمه .  بیتزباربارا
  .1398، گلبان، نشر قطبی

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

                                         ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس         نشانه شناسی و معاینات فیزیکی: نام درس
  2: جلسه ساعت                                              1: مدت کالس              نظري     :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   و گرفتن شرح حال، ارزیابیبررسیکسب مهارت در : موضوع کالس                                                          منیژه پیردل: مدرس
  نی و گرفتن شرح حال ی کامل با اصول معاینه بالییشناآ :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 را نام  جامع سالمتی مختلف یک شرح حالءاجزا - 
 .ببرد

 .ها را بیان نمایدهاي جمع آوري یافتهمنابع و روش - 
 .کند بیان را حال شرح گرفتن در الزم نکات - 
 .هاي ذهنی افتراق دهددادههاي عینی را از یافته - 
 .طریقه گرفتن شرح حال را در بخش توضیح دهد - 
  .مراحل ارزیابی بیمار را توضیح دهد - 

    - سخنرانی

ارائه نمونه شرح 
حال معاینات 

  فیزیکی

  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

  معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . را بیتزباربا

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....ون تشریحی وآزم- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

                    ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس              نشانه شناسی و معاینات فیزیکی: نام درس
  3: جلسه ساعت                                              1: مدت کالس    نظري                  :حدنوع وا                  1: تعداد واحد

  هاي بررسی وضعیت سالمت و تکنیکانجام معاینات فیزیکیکسب مهارت در : موضوع کالس                                                          منیژه پیردل: مدرس
  ل معاینهیی کامل با اصول انجام معاینات فیزیکی همراه با بکار بردن وسایشناآ :لی هدف ک

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

تکنیکهاي مختلف معاینه فیزیکی شامل مشاهده،  - 
 .لمس، دق و سمع را تعریف کرده و شرح دهد

 در هنگام معاینه فیزیکی را هاي مختلف بدنوضعیت - 
 .توضیح دهد

نکات مورد توجه در مورد هر تکنیک را در زمان انجام  - 
 .معاینه فیزیکی بیان کند

 .کند شناسایی را فیزیکی معاینه وسایل - 
نحوه ثبت معاینه فیزیکی، بررسی وضعیت عمومی  - 

 .بیمار و عالئم حیاتی را بیان نماید
حی از بدن که باید هاي بدنی و نوااتواع تغییر وضعیت - 

  .معاینه شوند را بیان کند

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. و همکارانشهدادي 

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

  معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  انایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل تو
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

                         ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                       و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  4:     جلسه                                        ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   مو و ناخن- معاینه پوست: موضوع کالس                                                                      منیژه پیردل: مدرس
   مو و ناخن- پوست معاینه درکسب مهارت و آشنایی  :هدف کلی 

  نابع آموزشیم  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .مراحل معاینه پوست مو و ناخن را رعایت کند - 
 10%وسایل مورد نیاز براي معاینه پوست را با احتمال  -

 .خطا بیان کند
هاي مختلف معاینه فیزیکی پوست، مو و ناخن قسمت - 

 .را توضیح دهد
هاي طبیعی و غیر طبیعی در معاینه پوست را افتراق یافته - 

 .دهد
هاي هر یک  و ثانویه را با ذکر ویژگیضایعات پوستی اولیه - 

 .شرح دهد
ها باید توجه شود را با مواردي که در بررسی ناخن - 

  . توضیح دهد90%صحت 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
)صد در5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

  معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
جهانی، روشنک ترجمه بهرام قاضی . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:یمنابع آموزش

  
  



 
 

 

                    ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                       و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  5:     جلسه                                        ساعت1: مدت کالس        نظري           :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   و گوشمعاینه سر و گردن و چشم: موضوع کالس                                                                  منیژه پیردل: مدرس
   گوشمعاینه سر و گردن و چشم و در کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

صحت با هاي مختلف معاینه جمجمه و صورت را بخش - 
 . توضیح دهد%90

هاي مختلف معاینه چشم، گوش و تستهاي بخش - 
 .مورد استفاده را بیان کند

وئید هاي لنفاوي، تراشه و تیراز نظر گرهمعاینه گردن را  - 
 .دهد توضیح

ها، دهان، حلق و هاي مختلف معاینه بینی، سینوسبخش - 
 .تست هاي مورد استفاده را شرح دهد

 .دهد توضیح رامعاینه ته چشم را با افتالموسکوپ  - 
هاي طبیعی را از غیر طبیعی در پایان معاینه سر و داده - 

  .گردن افتراق دهد

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور وویدی

Power point  

 75( پایان ترم امتحان
 دانشجویی ، کنفرانس)درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . ديجمشی

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال  - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:ایل مورد نیازوس
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

               وب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی، میکر2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                           و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  6:     جلسه                                               ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  ها و ریهقفسه سینهمعاینه : موضوع کالس                                                                 منیژه پیردل: مدرس
  کسب مهارت  و ها و ریهمعاینه قفسه سینهدر کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

نقاط و خطوط مرجع قفسه سینه را به طور صحیح نام ببرد  - 
 . نمایدو ترسیم

 .ها را شرح دهدنکات اصلی در معاینه ریه - 
 .ها را از عمکرد غیر طبیعی افتراق دهدعملکرد طبیعی ریه - 
اختالالت احتمالی در شکل قفسه سینه و ستون فقرات را  - 

 .بیان نماید
نحوه دق قفسه سینه و صداهاي ایجاد شده و محل طبیعی  - 

 .صداها را شرح دهد
ح داده و قادر به افتراق ها را شرروش بررسی سمع ریه - 

  .ها باشدصداهاي طبیعی از غیر طبیعی در سمع ریه

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point 

آموزش صداهاي (
طبیعی و غیر 

طبیعی ریوي با لوح 
  )فشرده

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

 ، شرکت فعال در) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
بهرام قاضی جهانی، روشنک ترجمه . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

            ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                                و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  7:     جلسه                                        ساعت1: مدت کالسنظري                   :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  قلب و عروقمعاینه : موضوع کالس                                                                  منیژه پیردل: مدرس
   قلب و عروق معاینهدر کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  هداف رفتاريا

 .مراحل معاینه قلب و عروق را رعایت کند - 
ضربان قلب، فشار (نکات مهم در هنگام معاینه اولیه قلب  - 

 .را بیان کند) خون، لمس و ناحیه آپیکال
 .معاینه ورید ژگوالر را توضیح دهد - 
بی و نکات مهم در هنگام معاینه آن نواحی سمع صداهاي قل - 

 .را شرح دهد
 .معاینه شریانهاي محیطی بیمار را شرح دهد - 
  .تستهاي اختصاصی جهت بررسی عروقی را توضیح دهد - 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 و هاآموزش صدا(
سوفل قلبی با لوح 

  )فشرده

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

بالینی و روش گرفتن شرح حال  معاینات - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:بی فعالیتارزیا

  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی
  
  
  



 
 

 

                    ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                                 و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  8:     جلسه                                        ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )1جلسه  ( شکممعاینه: س موضوع کال                            منیژه پیردل                                                    : مدرس
   شکممعاینهدر کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اعضاي داخل شکم را نام ببرد - 
هاي چهار گانه و نه گانه شکم را توضیح داده و تقسیم بندي - 

 .ن نمایداعضاي طبیعی هر قسمت را بیا
تکنیک مشاهده، دق، لمس، سمع را جهت معاینه هر کدام  - 

 .از اعضاي داخلی شکم شرح دهد
  .انواع فتق را به طور کامل توضیح دهد -
  . نحوه معانیه کبد را توضیح دهد- 
 . نحوه معاینه طحال را بیان کند- 
  
  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  جام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به ان
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                    ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :      پیش نیاز        38: کد درس                        و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  9:     جلسه                                        ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )2جلسه  (معاینه شکم: موضوع کالس                                                                     منیژه پیردل            : مدرس
   شکممعاینهدر کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

  .نحوه معاینه کلیه را توضیح دهد - 
  . نحوه بررسی آپاندیست را توضیح دهد- 
  .ه کله سیستیت را بداندین نحوه معا- 
 .ه پانکراتیت را توضیح دهدین نحوه معا- 
 .هاي رایج جهت تشخیص آسیت را توضیح دهدتست - 
 .هاي شکمی را شرح دهدبررسی و ارزیابی انواع آسیب - 
  
  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تـالیف منـصوره   .  معاینه فیزیکی براي مامایی  -2
  .1391نشر جامعه نگر، تهران، . جمشیدي

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:ازوسایل مورد نی
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                 شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                        نشانه شناسی و معاینات فیزیکی: نام درس
  10:     جلسه                                                     ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  و اندامها عضالنی -معاینه دستگاه اسکلتی: موضوع کالس                      منیژه پیردل                                         : مدرس
   عضالنی -دستگاه اسکلتیمعاینه در کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .  اسکلتی را توضیح دهد- مراحل معاینه سیستم عضالنی - 
  .ینه سیستم حرکتی را شرح دهد معاهايروش - 
  .هاي عضالنی اسکلتی را بیان کند عالئم بیماري- 
  .شیوه بررسی محدوده حرکت را بیان کند - 
  .نحوه بررسی قدرت عضالنی را توضیح دهد - 
  .نحوه ارزیابی ستون مهره ها را بداند - 
  .را بداند نحوه بررسی تونیسیته اندامها - 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

   و وایت بردماژیک

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  ملی یا همگروهیسخنرانی تعا:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                    ناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ایمنی ش2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                    و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  11:     جلسه                                                     ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )1جلسه  (معاینه سیستم عصبی: موضوع کالس                              منیژه پیردل                                 : مدرس
   سیستم عصبیمعاینه در کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . را توضیح دهدعصبیمراحل معاینه سیستم  - 

 .رولوژیک کامل را بیان کند قسمت یک معاینه نو5 - 

 .دهد توضیح را هوشیاري سطح بررسی - 
 .دهد توضیح را مخچه عملکرد هاي بررسی تست- 
  .اي را توضیح دهدنحوه بررسی اعصاب جمجمه - 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75( پایان ترم امتحان
 دانشجویی ، کنفرانس)درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- يآزمون چند گزینه ا:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

            ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                            و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  12:     جلسه                                                     ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )2جلسه  (معاینه سیستم عصبی: موضوع کالس                      منیژه پیردل                                         : مدرس
   سیستم عصبیمعاینه در کسب مهارت و آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

موارد مورد بررسی در معاینه سیستم حرکتی را  - 
  .توضیح دهد

 . روش معاینه فیزیکی سیستم حسی را شرح دهد- 
  .دهد توضیح را ي بدنهارفلکس نحوه بررسی - 
  .هاي تشخیص مننژیت را بیان نماید تست- 
 .هاي بررسی عملکرد مخچه را بیان نماید تست- 
  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. ی وضعیت سالمتبررس -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

              ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                           و معاینات فیزیکینشانه شناسی : سنام در
  13:     جلسه                                           ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

    باردارمعاینه فیزیکی زنان: موضوع کالس                                  منیژه پیردل                              : مدرس
   و معاینه فیزیکی زن باردارشرح حال ماماییگرفتن در کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  ياهداف رفتار

طرز برخورد با بیمار و چگونگی شروع مصاحبه مامایی  - 
 .را شرح دهد

  . طرز گرفتن شرح حال مامایی را توضیح دهد- 

  . نکات الزم در گرفتن شرح حال را بیان کند- 

  . نحوه انجام مانورهاي لئوپولد را توضیح دهد- 

  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75( پایان ترم امتحان
 دانشجویی ، کنفرانس)درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

   باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                     ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح : ش نیاز             پی38: کد درس                    و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  14:     جلسه                                           ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   معاینه پستان: موضوع کالس                                                 منیژه پیردل               : مدرس
  در معاینه پستانکسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .تکنیک هاي مورد استفاده در معاینه پستان را نام ببرد - 
 . را شرح دهدرد ارزیابی در مشاهده پستان مهم و موموارد - 
نحوه لمس غدد لنفاوي زیر بغل را به عنوان بخشی از معاینه  - 

 .پستان توضیح دهد
  . را بیان کند پستاننکات مورد توجه در لمس - 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point 

موالژ معاینه (
  )پستان

 75(پایان ترم  امتحان
 دانشجویی ، کنفرانس)درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..الژ و مو– Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                          ، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                   و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  15:     جلسه                                           ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

   زنانسیستم تناسلیمعاینه : موضوع کالس                                          منیژه پیردل                              : مدرس
   زنانسیستم تناسلیمعاینه در کسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .ترتیب مراحل معاینه ژنیتال را توضیح دهد - 
 مشاهده قسمتهاي مختلف سیستم تناسلی را توضیح نحوه - 

 .دهد
 دستی دو  معاینهیقه بررسی قدرت عضالت لگن وطر - 

 .ها را شرح دهد، سرویکس و تخمدانرحم
 .تکنیک لمس غدد بارتولن و غدد اسکن را توضیح دهد - 
 .دهد توضیح را اسمیر پاپ نمونه گرفتن روش - 
  .کند بیان را - 

  

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point 

 معاینه موالژ(
دستگاه تناسلی 

  )زنان

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

ه تالیف منصور. معاینه فیزیکی براي مامایی  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  وهیسخنرانی تعاملی یا همگر:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

                       شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی، میکروب2 و1تشریح :              پیش نیاز38: کد درس                   و معاینات فیزیکینشانه شناسی : نام درس
  16:     جلسه                                           ساعت1: مدت کالس نظري                  :نوع واحد                  1: تعداد واحد

  مردانمعاینه سیستم تناسلی : موضوع کالس                                          منیژه پیردل                              : مدرس
   مرداندر معاینه سیستم تناسلیکسب مهارت آشنایی و  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 نکات مورد توجه در زمان معاینه سیستم تناسلی مردان را - 
  .بیان کند

سیستم تناسلی مردان را با استفاده از تکنیک معاینه  - 
  .مشاهده توضیح دهد

سیستم تناسلی مردان را با استفاده از تکنیک لمس معاینه  - 
  .توضیح دهد

  .معاینه از نظر وجود یا عدم وجود فتق فمورال را شرح دهد - 

  . نحوه معاینه غده پروستات را شرح دهد- 

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  یک و وایت بردماژ

  پروژکتور ویدیو

Power point 

  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 حسین تالیف. بررسی وضعیت سالمت -1 
، نشر جامعه نگر  تهران. شهدادي و همکاران

1393.  

تالیف منصوره . یمعاینه فیزیکی براي مامای  - 2
.1391تهران، نشر جامعه نگر، . جمشیدي  

 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال - 3
ترجمه بهرام قاضی جهانی، روشنک . باربارا بیتز

  .1398قطبی، نشر گلبان، 

 

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  عاملی یا همگروهیسخنرانی ت:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  




